


01
AGÊNCIA DE 
EMPREENDEDORES 
SOCIAIS

A Agência de Empreendedores 
Sociais - SEA é uma cooperativa 
multissetorial, com equiparação a 
IPSS, criada em 2007 por um coletivo 
de empreendedores sociais, com o 
objetivo de criar soluções inovadoras 
e com elevado impacto social numa 
lógica de Economia Social e Solidária.

VISÃO
Acreditamos numa sociedade 
inclusiva, onde todas as pessoas têm a 
oportunidade de desenvolver as suas 
próprias competências e de as utilizarem 
para se integrarem no mercado de 
trabalho ou no desenvolvimento do seu 
próprio negócio.



ÁREAS DE ATUAÇÃO
A SEA atua em diversas áreas que promovem a integração através do 
desenvolvimento económico de comunidades locais e indivíduos.

CONSULTORIA & 
INVESTIGAÇÃO

ANIMAÇÃO 
TERRITORIAL

EMPREENDEDORISMO

EMPREGO

FORMAÇÃO

MISSÃO
Desenvolvimento e implementação de 
projetos de empreendedorismo social 
que contribuam para a sustentabilidade 
ao nível social, económico, cultural e 
ambiental, em prol do desenvolvimento 
local e integrado.
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SOLUÇÕES

COMBATE 
À EXCLUSÃO SOCIAL

Espaços de apoio 
gratuito na área da 

empregabilidade, formação 
e empreendedorismo



PROBLEMA
Número elevado de pessoas sem 
expectativas profissionais ajustadas 
às suas competências pessoais e 
técnicas que conduzem a situações 
de desemprego de longa duração 
e desmotivação face ao percurso 
profissional, não encontrando nos 
serviços formais resposta adequada às 
suas necessidades.

SOLUÇÃO
A Fábrica do Empreendedor é um espaço de apoio gratuito para a comunidade, 
para instituições e empresas locais. Constitui-se como uma solução integrada de 
promoção do desenvolvimento local a partir da capacitação, da empregabilidade 
e através do apoio à criação de microiniciativas.

BENEFICIÁRIOS
• Pessoas com dificuldades de 

(re)integração profissional 
(jovens menos qualificados e 
pessoas desempregadas de 
longa duração), beneficiários 
do RSI.

• Minorias, etnias, emigrantes, 
refugiados e populações mais 
desfavorecidas em risco de 
exclusão social.

+500.000
DESEMPREGADOS  

EM PORTUGAL

26,6%
POPULAÇÃO PORTUGUESA 

EM RISCO DE POBREZA

17,6%
DOS JOVENS NÃO 

TRABALHAM, NEM ESTUDAM, 
NEM RECEBEM FORMAÇÃO 



DIFERENCIAÇÃO
MENTORIA 

Atendimento e acompanhamento 
personalizado na construção de um 
plano de integração profissional ou 
formativa com base na exploração 
das competências (Técnicas, Sociais, 
Pessoais) e na definição de objetivos 
pessoais e profissionais a curto, médio 
e longo prazos.

MARCA PESSOAL

Metodologia aplicada individualmente 
no decurso dos atendimentos bem 
como através de formações em grupo, 
descobrindo o valor acrescentado 
de cada pessoa, potenciando a sua 
diferenciação e a sua adequação ao 
mercado de trabalho. Os beneficiários 
obtém as ferramentas necessárias para 
melhorem as suas vidas.

EMPREENDEDORISMO INCLUSIVO

Abordagem diferenciada de apoio 
que visa potenciar a emergência de 
microiniciativas e remover alguns 

obstáculos que as pessoas em situação 
económico social mais vulnerável 
enfrentam ao longo de todo o processo 
empreendedor. 

ATUAÇÃO A 360º 

Serviços integrados tendo em conta o 
individuo, a comunidade, os organismos 
públicos, as empresas locais e as 
instituições da economia social.

KNOW-HOW

Equipa multidisciplinar com uma ampla 
experiência no setor empresarial e 
economia social.

Em 2014 recebemos o selo do 
Programa Estratégico +e+i pela 
contribuição para o estímulo da cultura 
e das práticas de empreendedorismo e 
inovação em Portugal.

2009

2012

2013

2016

2015



         EMPREENDEDORISMO

• Apoio na criação do plano negócio.

• Mentoria desde a fase da ideia à 
criação do negócio.

         FORMAÇÃO

• Encaminhamento para cursos de 
formação profissional certificados.

• Workshops em soft-skills.

SERVIÇOS
COMUNIDADE

• Processos de recrutamento e 
selecção de colaboradores.

• Formação adequada aos seus 
colaboradores e à sua área de 
negócio.

• Informações sobre medidas de 
apoio à contratação.

• Informações sobre os critérios 
para atribuição de apoios 
financeiros às empresas que 
celebrem contratos de trabalho.

• Apoio na revitalização de 
organizações e negócios locais.

• Workshops em marca pessoal e 
competências empreendedoras

EMPRESAS E INSTITUIÇÕES
“Contratar o carácter. Treinar as competências”

A transformar sonhos em realidade!

         EMPREGO

• Apoio na procura ativa de emprego.

• Construção e valorização do CV.

• Preparação para uma entrevista.

• (Re)orientação profissional 
e de carreira.



SERVIÇOS
COMUNIDADE

Programa de formação, acompanhamento e integração 
em experiências profissionais, potenciando assim a 
probabilidade de inserção no mercado de trabalho.

TRAINING 
MATCH

Processo de levantamento inicial da experiência profissional, 
expectativas profissionais e competências pessoais e sociais.

JOB 
COACHING

Construção de um plano de integração profissional ou formativa com 
base na exploração das competências do formando (Técnicas, Sociais, 
Pessoais) e na definição de sonhos e objetivos pessoais e profissionais 
a curto, médio e longo prazo.

SOFT-SKILLS

WORKSHOPS

Formação em sala com a duração de 10 dias e com diferentes 
módulos: Team Building, Marca Pessoal, Imagem Profissional, 
Desenvolvimento pessoal, Expressão Dramática, Empregabilidade, 
Auto-Liderança, Competências Empreendedoras, Técnicas de 
relaxamento.

JOB ON

Formação em contexto real de trabalho com a duração de 3 meses, 
com acompanhamento do Técnico de Emprego Apoiado e Tutor. 
O Job On implica a criação de um Programa individual de formação 
em contexto de trabalho, tendo em consideração as características 
do posto de trabalho e as necessidades formativas dos formandos.

METODOLOGIA DO JOB PASS

Disponibilizamos diversas soluções 
híbridas de capacitação que assentam 
numa metodologia exclusiva de 
Educação não formal, como o Job Pass 
e o Desmarca-te., que visam:

• Potenciar o desenvolvimento de soft 
skills para o mercado de trabalho e 
hard skills em áreas específicas com 
potencial de empregabilidade.

• Fomentar competências 
empreendedoras.

• Apoiar a construção de projetos 
individuais e formativos.



SEJA NOSSO 
PARCEIRO E 
CONTRIBUA PARA 
UMA SOCIEDADE 
MAIS INCLUSIVA, 
CAPACITANDO 
PESSOAS PARA 
A INTEGRAÇÃO 
NO MERCADO DE 
TRABALHO.

Envolva-se através de donativos, 
voluntariado de competências 
(formações, workshops ou 
mentoria),  disponibilizando 
estágios profissionais ou 
contratando pessoas em risco de 
exclusão social.

Desmarca-te é uma 
fomação à medida,  que 
contempla diferentes 
módulos de acordo 
com as características 
de cada grupo: Team 
Building, Marca Pessoal, 
Imagem Profissional, 
Desenvolvimento pessoal, 
Expressão Dramática, 
Empregabilidade, Auto-
Liderança, Competências

Empreendedoras, Técnicas 
de relaxamento, Deveres e 
Direitos, entre outras.

No decorrer das 
sessões incentivam-
se os beneficiários a 
se tornarem-se mais 
autónomos e conscientes 
das suas competências, 
a adquirirem novas  
(soft e hard skills), a 
enquadrarem-se de forma 
mais adequada ao local 
de trabalho e às funções 
propostas, melhorando 
consequentemente o 
processo de integração 
e a probabilidade de 
colocação.



IMPACTO SOCIAL

CONTRIBUIMOS 
PARA O AUMENTO DE 
COMPETÊNCIAS,
CONFIANÇA E 
RECURSOS
PARA CRIAR UMA 
VIDA MELHOR PARA 
SI PRÓPRIO E PARA AS 
SUAS FAMÍLIAS D

ad
os

 d
e 

20
12

 a
 2

01
6

Desde 2012 que a Fábrica do Empreendedor tem vindo 
a consolidar o seu apoio na comunidade

ATENDIMENTOS 
PERSONALIZADOS

38.568

5.743
Beneficiários

›

›328
Empreendedores

513
Formandos em 
soft-skills

1.196
Empregados

34
Criaram um 
negócio

436
Formandos em 
hard-skills

EMPREGO

EMPREENDEDORISMO

21% TAXA DE SUCESSO

10,4% TAXA DE SUCESSO

FORMAÇÃO
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SOLUÇÕES
IMPULSIONAR O 
EMPREENDEDORISMO

Abordagem diferenciada de capacitação de jovens, apoio a 
microiniciativas inclusivas, projetos sociais e negócios locais.



A marca Unltd Portugal foi lançada em 
2015 com o objetivo de promover a 
capacitação em Empreendedorismo 
Social.

A Unltd Portugal inspira-se nas 
metodologias aplicadas pela Unltd 
UK testadas com êxito no Reino 
Unido nos últimos 10 anos. Essas 
mesmas metodologias foram também 
replicadas com êxito nos Estados 
Unidos da América, Irlanda, Tailândia, 
India, Espanha, Africa do Sul, entre 
outros.

Pretende-se que os empreendedores 
sociais tenham acesso a um conjunto 
de recursos que incluirão formação 
especializada, acompanhamento 
individualizado e acesso a uma rede de 
parceiros nacionais e internacionais. A 
intervenção  baseia-se em programas 
de formação e capacitação testados 
internacionalmente.

Estudantes do ensino 
básico, secundário e 
superior

Jovens empreendedores 
sociais na fase de arranque

Organizações da economia 
social

FORMAÇÃO
EM EMPREENDEDORISMO SOCIAL

TARGET

FORMAÇÃO
EM EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL



O ZGI: kompakt é um workshop 
intensivo e interativo que introduz 
os participantes na área do 
empreendedorismo social e apoia-os 
na criação das suas start-ups sociais. 
Baseado em métodos e instrumentos 
comprovados, os participantes para 
além de conhecerem casos reais, 
aprendem a criar soluções sociais e 
ambientais inovadoras.

O programa foi desenvolvido em 
2014 pela Social Entrepreneurship 
Akademie, uma iniciativa conjunta 
de quatro universidades de Munique 
(Universidade Ludwig Maximilian, 
Universidade Técnica, Universidade de 
Ciências Aplicadas, UniBw Munique).

WORKSHOP
EM EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL

01
MÓDULO

Introdução ao 
Empreendedorismo Social

02
MÓDULO

Métodos e Ferramentas

03
MÓDULO

Escala e Impacto

04
MÓDULO

Ideia Social & Modelo 
de Negócio

Estudantes 
universitários e  jovens 
profissionaisTARGET

2 dias 

25 alunos de diversos 
cursos

Em qualquer 
Universidade ou 
Instituição na Europa

PRÁTICO 
INTENSIVO 
INCISIVO

“COMO VOU VIVER A MINHA VIDA? 
NO QUE VOU ESTAR A TRABALHAR?” 

Perguntas que a maioria dos jovens 
europeus está a enfrentar  e  uma 
das respostas poderá estar no 
empreendedorismo social.

Após um kick-off de sucesso na 
Alemanha, o workshop está a 
começar a ser realizado em diversas  
Universidades e Instituições 
Académicas em toda a Europa.  Em 
Portugal a SEA realizou uma parceria 
de exclusividade para implementar a 
metodologia.



O programa de aceleração tem como 
principal objetivo desenvolver, 
promover e acompanhar Startups, 
contribuindo para o seu crescimento, 
bem como do ecossistema 
empreendedor nacional.

Permite aos empreendedores 
participarem num programa que 
engloba pequenos workshops de 
áreas específicas e fundamentais para 
o aceleramento dos projetos, como 
mentoring e coaching, consultoria 
durante todo processo e um 
acompanhamento individual posterior.

Powered by:

PROGRAMAS DE 
ACELERAÇÃO

Empreendedores com 
negócios na fase de 
arranqueTARGET

PERMITE:

• Despertar os empreendedores para 
os desafios decorrentes da criação 
e desenvolvimento de um projeto 
empresarial, dando a conhecer 
conceitos, ferramentas e metodologias 
que os ajudem a validar as suas ideias 
de negócio num contexto de mercado.

• Receber apoio especializado ao nível 
do autoconhecimento, marca pessoal,  

 
plano de negócio, desenvolvimento 
de produto, relação clientes/mercado, 
gestão de equipas, legislação aplicável 
à atividade económica, financiamento 
do projeto, marketing e comunicação, 
entre outras áreas relevantes para o 
seu desenvolvimento.

• Promover a relação entre os 
empreendedores, o mercado e o 
enriquecimento dos seus portfólios.

Programa de Aceleração de 
Indústrias Criativas, 
Outubro 2016 / Janeiro 2017

ACELERAÇÃO 
DE STARTUPS



O StartLab constitui-se como o 
polo de incubação da Fábrica do 
Empreendedor, criado com o objetivo 
de apoiar e promover microiniciativas 
de empreendedorismo, numa lógica 
de desenvolvimento de atividades 
económicas, de combate ao 
desemprego e promoção da inclusão e 
inovação social.

O 1º Start Lab foi inaugurado no 
primeiro trimestre de 2017 em parceria 
com a Câmara Municipal de Sintra.

O Start Lab apoia os empreendedores 
na fase inicial dos seus projetos, 
colocando ao dispor um conjunto de 
serviços e espaços individualizados, 

proporcionando-lhes desta forma, a 
inserção num ambiente empresarial 
adequado bem como as condições 
necessárias ao seu sucesso.

START LAB Empreendedores com 
negócios de pequena 
dimensãoTARGET

INCUBAÇÃO 
DE MICRO 
NEGÓCIOS

ESPAÇOS 
FÍSICOS

__

Microlojas

ESPAÇOS 
PARTILHADOS

__

Salas de formação

Salas de reuniões 

Copa

SERVIÇOS DE 
APOIO À GESTÃO

__

Consultoria

Formação 

Apoio Técnico e 
Administrativo

Networking



04
PROJETOS EM 
DESTAQUE
Desenvolvemos projetos de inovação social com intuito de 
dar resposta a problemáticas identificadas nos territórios 
onde atuamos



CONTEXTO
O programa CLDS3G tem por finalidade 
promover a inclusão social dos 
cidadãos através de ações, a executar 
em parceria, que permitam contribuir 
para o aumento da empregabilidade, 
o combate das situações críticas de 
pobreza, especialmente a infantil, 
e da exclusão social em territórios 
vulneráveis ou envelhecidos.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
Set 2016 - Dez 2018

Enquanto entidade de referência na área do Emprego e Empreendedorismo, fomos 
convidados a delinear, coordenar e executar em conjunto com diferentes parceiros 
sociais, (Câmara Municipal de Cascais, Fundação Champagnat, Juntas de Freguesia 
de Alcabideche e S. Domingos de Rana,) uma estratégia de intervenção integrada e 
concertada para os próximos 3 anos, nas freguesias de Alcabideche e S. Domingos de 
Rana, territórios especialmente afetados pelo desemprego.

CO-FINANCIAMENTO

PROMOTOR PARCEIROS

EIXOS DE 
INTERVENÇÃO FAMÍLIAS

COMUNIDADE  
E INSTITUIÇÕES

EMPREGABILIDADE

EMPREENDEDORISMO



Projeto destinado a  jovens 
desempregados ou desocupados, entre 
os 18 e os 30 anos, em situação de 
vulnerabilidade social  e profissional, 
com o objetivo de capacitar e apoiar o 
desenvolvimento de marcas locais.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
Set 2014 - Mar 2016

FINANCIAMENTO PARCEIROS

RESULTADOS

+500 

131
79
15
27
20

Jovens mobilizados 
para participarem

Participam no projeto

Lab Inovação Social

Marcas criadas

Projetos elaborados

Certificados Competências 
Empreendedoras

ALGUMAS DAS MARCAS



TRANSITION - Rede Transnacional 
de Incubadoras de Inovação Social, 
é um projeto que apoia o aumento 
da escalabilidade das inovações 
sociais em toda a Europa através 
do desenvolvimento de um Modelo 
Inclusivo de Incubação de Negócios 
Sociais. Contou com representantes de 
Londres, Milão, Paris, Lisboa, Dublin e 
País Basco. 

Mais de 40 empreendedores sociais 
portugueses participaram nas Jornadas 
de Inovação Social, este programa 
de capacitação permitiu a aquisição 
de conhecimentos, de competências 
e apoio para melhorarem os seus 
projetos. Os finalistas viajaram até 
Bruxelas a convite da SEA, para 
participarem no evento final.

ALGUNS DOS PROJETOS SOCIAIS

PERÍODO DE EXECUÇÃO
Fev 2015 - Fev 2016

Acreditando no poder transformador da leitura e da sua 
partilha. Pretendem com a biblioteca itinerante “Na Rua 
com Histórias”, inspirada nas antigas bibliotecas itinerantes 
da Fundação Calouste Gulbenkian, chegar às ruas estreitas 
do centro de  Lisboa, motivar os idosos a saírem de casa, ir ao 
encontro de quem vive só e não se consegue deslocar, levando 
livros, jornais, revistas, leitura em voz alta, esperança, afetos e 
criação de valor. Dando oportunidade à transformação individual 
e social.

Saiba mais em: https://www.facebook.com/naruacomhistorias/

 
 
Visa criar um ciclo sustentável 
para a ponta do cigarro, através 
da promoção da sensibilização 
através da comunicação e educação, 
implementação de um sistema de 
coleta seletiva de pontas de cigarro,

criação de uma fábrica para 
descontaminar pontas de cigarro, 
transformação de pontas de cigarro 
em composto de plástico e pelotas 
dando um valor de mercado para 
pontas de cigarro.

Saiba mais em: www.greensmokersalliance.org



PERÍODO DE EXECUÇÃO
Mai 2015 - Out 2016

Download do relatório final em: 
www.gsen.global/projects/elyse

A partir das experiências dos parceiros 
com os jovens com idades entre 16-30 
sabemos que:

• Liderar um projeto social é 
uma poderosa experiência de 
desenvolvimento pessoal;

• Uma experiência precoce de 
empreendedorismo social pode 
gerar o interesse de longo prazo em 
ação social;

• Os jovens trazem uma abordagem 
distinta e valorizada para envolver os 
seus pares em projetos;

• Empreendedorismo social jovem 
tem o potencial para criar benefícios 
económicos e sociais significativos.

Para disseminação das conclusões 
e lançamento do relatório final, 
decorreu em Lisboa nos dias 11 e 12 
de julho de 2016, a conferência final 
organizada pela SEA. Contou com 
mais de 100 participantes de diversas 
nacionalidades e foi uma excelente 
oportunidade para partilhar as 
recomendações, as boas práticas e as 
melhores maneiras de inspirar, educar 
e apoiar jovens empreendedores 
sociais. Os participantes tiveram 
ainda a oportunidade de reunir com 
os principais stakeholders do projeto, 
realizar networking e  participar num 
dos 8 workshops.

O projeto ELYSE – European Learning 
for Youth in Social Entrepreneurship, 
financiado pela UE e Erasmus +, 
contou com a colaboração entre 
5 países, UnLtd (UK), Agência de 
Empreendedores Sociais (Portugal), 
Projeto Ahead (Itália), Youth Business 
(Polónia) e CEDRA (Croácia).



Após o sucesso da ação piloto, um 
jantar com diversas especialidades 
de países como Cabo-verde, Angola e 
Guiné-Bissau, que decorreu no Forte 
dos Oitavos com o apoio da Câmara 
Municipal de Cascais, pretendemos 
criar um projeto social na área da 
restauração, com foco na cozinha 
africana. Com valências na área da 
formação certificada, workshops de 
culinária e serviços de catering, take-
away e abertura de restaurante.

A implementação deste negócio social, 
permitirá, por um lado criar postos de 
trabalho para o grupo de mulheres 
que esteve na base do projeto, por 
outro, as receitas geradas através deste 
permitirão por exemplo, criar um fundo 
(bolsas de estudo) que possibilitará 
a outras pessoas , obter formação na 
área da cozinha e restauração.

www.facebook.com/1ChefAfrica

O SEU APOIO PODE 
TRANSFORMAR
SONHOS EM 
REALIDADE!
 
COLABORE NUM 
PROJETO DE 
INOVAÇÃO
SOCIAL



Consultório dentário móvel solidário 
que permite facilitar o acesso a 
cuidados de saúde oral.  Contribuir 
para a melhoria da imagem de pessoas 
que de forma recorrente se encontram 
em situação de desigualdade perante a 
tentativa de (re)integração em mercado 
de trabalho.

OBJETIVOS
• Realizar consultas de rastreio 

gratuitas;

• Disponibilizar tratamentos 
estomatológicos a preços sociais;

• Oferecer tratamentos gratuitos 
em casos comprovados de maior 
vulnerabilidade socio-económica;

• Ações de sensibilização para a 
saúde oral.

FINANCIAMENTO

PARCEIROS PRO BONO

PATROCINADOR

UM SORRISO SAUDÁVEL 
PODERÁ FAZER TODA A 
DIFERENÇA PARA QUEM 
PROCURA UMA NOVA 
OPORTUNIDADE 
DE TRABALHO.

AJUDE-NOS A 
MELHORAR A SAÚDE E 
IMAGEM DE CENTENAS 
DE PESSOAS
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PRO BONO
Impulsionar a mudança social, através da mobilização de 
profissionais para desenvolverem serviços PRO BONO.



Membros da Global Pro Bono Network

Atualmente conta com 43 organizações 
de 32 países, promove o conhecimento, 
a partilha de boas práticas, o apoio e a 
colaboração entre intermediários Pro 
Bono de todo o mundo.

.

PARTILHA DE BOAS PRÁTICAS

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

Organizamos a 1ªConferência sobre 
Pro Bono, a 29 de outubro de 2015 

Fomos  selecionados para co-organizar 
com a Fundação Taproot e a Fundação 
BMW o 5º Global Pro Bono Summit 
realizado em Lisboa, de 7 a 10 de Março 
de 2017, onde estiveram presentes 
organizações de mais de 30 países.

PESQUISA E PUBLICAÇÕES

Desenvolvemos um estudo de âmbito 
nacional sobre Pro Bono em Portugal, 
tendo sido publicado um artigo na RH 
Magazine.

Design, RH, Financeira, ArquiteturaFormação
+50% +20%

COMPETÊNCIAS 
DOS VOLUNTÁRIOS

Voluntários Pro Bono
+100

Projetos Sociais
30

Horas
+3000

CONSULTORIA, CRIAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS

Desenvolvemos programas de voluntariado de competências para dar respostas 
às necessidades das comunidades e das instituições.

Apoiamos as empresas na conceção e no desenvolvimento personalizado de 
programas Pro Bono, de alto impacto na comunidade e que simultaneamente 
estejam alinhados com a cultura, marca e objetivos estratégicos.
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NETWORK

AS NOSSAS ALIANÇAS
Na sua intervenção a SEA procura sempre o estabelecimento 
de parcerias estratégicas com diferentes players, que 
permitem maximizar o trabalho desenvolvido em cada 
território e partilhar recursos.



NACIONAL
NETWORK

CLAS: 
CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL 

Membros do CLAS de Lisboa, Cascais 
e Sintra, participamos na realização 
do Diagnóstico Social, Plano de 
Desenvolvimento Social, Planos de 
ação anuais, bem como o incentivar 
a articulação entre os organismos 
públicos e entidades privadas, visando 
uma atuação concertada na prevenção 
e resolução dos problemas sociais.

CONSELHO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL DE SINTRA

Membros com participação ativa no Conselho Estratégico Empresarial, que tem 
como objetivo prioritário analisar a situação económica e social do concelho na 
perspetiva das empresas e trabalhadores propondo às entidades decisórias as 
medidas que se mostrem adequadas à resolução das questões identificadas.

REDE DE PARCEIROS LOCAIS

O trabalho em rede permite intensificar a eficácia das respostas dadas em cada 
território e criar sinergias aumentando a eficiência de todas as nossas atividades. 
Alguns dos parceiros: Centro de Formação e Reabilitação Profissional de Alcoitão, 
Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP), Agrupamentos Escolares, 
Programa Oeiras Solidária, RODA Rede de Organizações de Alcabideche; GEMTE 
Grupo de Empregabilidade Territorial de Cascais, Rede de Empregabilidade de 
Sintra, KCidade Pendão e Tapada, RedOeiras+, entre muitos outros.



Acesso às últimas tendências e às melhores práticas aplicadas a nível mundial na área 
da responsabilidade social.

Países+25 Organizações ONG’s 
e empresas sociais70

PARCERIAS

UnLtd UK, EBN, Young Foundation, 
NESTA, SIX, Politecnico de Milan, 
Social Innovation Park – Bilbao

REDES

Global Pro Bono Network, Global Social 
Entrepreneurship, NetworkTrustLaw, 
ESIIN – European Social Innovation 
Incubation Network,TRANSITION 
– Transnational Network for Social 
Innovation Incubation

INTERNACIONAL
NETWORK



Largo do Amor Perfeito nº9 
Adroana . 2645-626 Alcabideche

Tel. (+351) 21 460 50 07

facebook/socialentrepreneursagency 
www.seagency.org

COMO PODE AJUDAR E CONTRIBUIR PARA 
O COMBATE À EXCLUSÃO SOCIAL:

FAÇA VOLUNTARIADO PRO BONO

DOAR 0,5% DO SEU IRS
BASTA PREENCHER O MODELO 3 DO QUADRO 11 
COM O NIF 508 230 217

(Não tem custos para o contribuinte)

FAÇA UM DONATIVO
IBAN PT50 0010 0000 4062 3920 0011 5

SAIBA MAIS CONTACTANDO-NOS
comunicacao@seagency.org

AUMENTE A PARTICIPAÇÃO ATIVA DA SUA EMPRESA EM 
ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

ENVOLVA-SE COM A SUA COMUNIDADE, CONTRIBUA COM 
AS SUAS VALÊNCIAS E SEJA UM CIDADÃO ATIVO


